
 
 

 

ประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม 

หัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ 3 
วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธาน ี
------------------------------------ 

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายใน
สถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ 3 จ านวน 70 คน และส ารองรายชื่อ จ านวน 20 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑ นาย ธนาวุฒ ิ แสงสว่าง สนง.ปภ.จ.เลย สาขาด่านซ้าย 

๒ นาย ไพฑูรย์ ยารักษ์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

๓ นางสาว ศิริพร ค าจันทร์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

๔ นางสาว ศศิตรา ฤทธิบุญ - 

๕ นาย ชัยญา สุราษฎร์ บ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด ศูนย์ซ่อมเครื่องจักร อ.เพ็ญ จ.อุดร 

๖ นาย บัญชา บัวเกต ุ บ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด โครงการก่อสร้างถนน หนองหาน-พังโคน 
จ.อุดรธานี-สกลนคร ๗ นาย สุรศักดิ์  จันทร์เทศ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยจังหวัดเลย 

๘ นางสาว กมลทิพย์ เร่งพิมาย บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จ ากัด 

๙ นาย กิตติศักดิ์ สวัสด ี บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จ ากัด 

๑๐ นางสาว ทัศนีย์ พิมพ์ศรี บจก.เลิศพัฒนาวิศวการ 

๑๑ นางสาว ปนัดดา พิศโสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

๑๒ นางสาว สุดาทิพย์ พิทักษ์สกุลถาวร หจก.สยาม เค สหขนส่ง 

๑๓ นางสาว ปริญญ์ดา อ่อนวงษ์ บริษัท แป้งไทย จ ากัด 

๑๔ นาย ชัยวัฒน ์ ขุนศักดิ์ บริษัท ดีอีอีเอส จ ากัด 

๑๕ นางสาว กวินนา รัตนขจรจิตต์  บริษัท โรงงานทออวนเดชาพานิช จ ากัด 

๑๖ นางสาว สุพิษา บุญสงค์ บริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) 

๑๗ นางสาว วันวิสาข์ พิทักษ์สกุลถาวร หจก.สยาม เค สหขนส่ง 

๑๘ นาย ศักรินทร์ โสนันทะ บริษัทหยกสิน จ ากัด 

๑๙ นางสาว ภัทรินทร์ ศรีสูงเนิน โรงพยาบาลโนนแดง 

๒๐ นาย เกษมศักดิ์ แสนปลื้ม บริษัท ทีเอดีเอส จ ากัด 

๒๑ นางสาว เอ้ืออารีย์  สืบเสาะดี รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 



 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๒๒ นาย กฤษฎา เจริญสุข รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 

๒๓ นาย ภิษัชบดินทร์ บุญพราย - 

๒๔ นางสาว มณัชยา ศรีตะปัญญะ บริษัท โฮยา ล าพูน จ ากัด 

๒๕ นาย ธนชัย จิตตนันทากูล ทีเอส เทสติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 

๒๖ นาย นคเรศ จันทร์ผาสุข Thai Garment Exports  

๒๗ นางสาว ษลิณญา ใจสบาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

๒๘ นางสาว กนกวรรณ อาจแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๙ นางสาว จุฑารัตน์ ระดมสุข TUV SUD 

๓๐ นางสาว ชนกสุดา อาษาไชย บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) 

๓๑ นางสาว สวลักษณ์ หง ากระโทก - 

๓๒ นาย จีระวัฒน์ สอนจันทร์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด 

๓๓ นางสาว สุดาวัลย์ เทียบสา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด 

๓๔ นาย ศุภกร ภูช่างทอง บ.มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ าตาล จ ากัด 

๓๕ Miss SALUKJIT  THANEE Krones (Thailand) Co.,Ltd. 

๓๖ นาย ชัยชนะ สุขวัน บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครพนม 

๓๗ นาย กิตติ กันทะไชย บริษัท ระยองเซฟตี้เทรนนิ่ง จ ากัด 

๓๘ นาย สันติศักดิ์   สมินชัย บริษัท ระยองเซฟตี้เทรนนิ่ง จ ากัด 

๓๙ นางสาว สุนิตา แชกระโทก Sfc 

๔๐ นาย สุเมต บุญสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๔๑ นางสาว ลมจันทร์ พรมนิน วิทยาลัยนครราชสีมา 

๔๒ นางสาว วิจิตรา นาแสวง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 

๔๓ นางสาว มุกอาภา วงศ์สุ่ย บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จ ากัด  

๔๔ นางสาว ชนาภัทร ทองเทพ - 

๔๕ นางสาว มุกดา พละสุ บริษัท แอดวานซ์ พริ้นติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 

๔๖ นาย เสถียร  อุ่นที่ยว บริษัท สยามอินดัสเตรียล เซอร์วิท 

๔๗ นางสาว พรพิมล วัฒนปรีดี บริษัท ไนซ์ แอพพเรล จ ากัด 

๔๘ นาย อภินันท์ มุงลา บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด 

49 นางสาว สุภมาส แสงแก้ว บริษัท วี.สถาปัตย์ จ ากัด 

50 นาย ปฏิญญา โยวะ บ.ฤทธา จ ากัด 

51 
52 

นาย นครินทร์ แก้วกฤติยานุกูร บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 

52 นาย ชนินทร วงษ์มงคล บริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จ ากัด 



 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
53 นาย ถาวร น้อยแสงสี บริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จ ากัด 

54 นางสาว ขวัญทิชา คุ้มศาสตรา โรงงานน้ าตาลมิตรภูเขียว 

55 นาย นิรัติ ลิ่มเกิดผล บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) 

56 นาย สุนันท์ จันทนา บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) 

57 นาย ไกรสร ค าสี บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด  

58 นาย ณรงค์ชัย ทองแก้ว บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 

69 นางสาว วรากร สวาพิม Uniwave 

60 นาย ตรีภพ อ่วมงามทรัพย์ บริษัท เจริญลาภไฟร์ เซฟตี้ 

61 นาย ชาตรี พัดมี บริษัท เจริญลาภไฟร์ จ ากัด 

62 นางสาว ปนัดดา   ส่วยล ี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ปรเทศไทย)จ ากัด สาขาขอนแก่น 

63 นางสาว หนึ่งฤทัย    พิลาฤทธิ์ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากัด  สาขาขอนแก่น 

64 นาย วุฒิชัย วัฒนวิชัย ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท/เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ(บูลยเกียรติ จ ากัด) 

65 นาย เมธี จิตรสว่าง บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)  

66 นาย อนันต์  ทองใบไใญ่ บ.นิปปอน เคมิคอล จ ากัด 

67 นาย ภัทรธัญภัทร ศิริจันทร์ บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) 

68 นางสาว วิวรรธณ ี ทองดี บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จ ากัด 

69 นาย ประเสริฐ    สาระจันทร์ บริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จ ากัด 

70 นาย อุทิศ   ดวงมณี บริษัท เจริญลาภไฟร์เซฟตี้ จ ากัด 

 

หมายเหตุ 

ใหผู้้ที่มีรายชื่อในประกาศ ด าเนินการดังนี้  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล และบริษัท/หน่วยงาน เพ่ือจัดท าใบประกาศ  
 2. สสปท. ได้จัดส่งอีเมลประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมให้กับผู้มีรายชื่อในประกาศทั้ง 7๐ คนแล้ว หากท่าน
ได้รับอีเมล์กรุณาตอบกลับและแจ้งยืนยันการเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
(หากท่านไม่ยืนยันการเข้าร่วมอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้ส ารองรายชื่อเข้าอบรมแทน) 
 3. น าใบอนุญาตเข้ารับการอบรม (ท้ายประกาศ) ให้ผู้บริหารลงนาม และน ามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุด
ลงทะเบียนในวันแรกของการอบรม 

 

 

 



 
 

รายชื่อแนบท้าย 

 เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนแจ้งชื่อสมัครอบรมเกินจ านวนที่เปิดรบั  สสปท. จึงขอแนบรายชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือส ารองชื่อกรณี
ผู้มีรายชื่อในประกาศสละสิทธิ์การเข้าอบรม  ตามล าดับชื่อ จ านวน 2๐ คน ดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ 
1 นาย อาณัฐ  พรมใจ   บมจ.สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์   
2 นาย ยุทธกิจ   หงษ์ศรี บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) 
3 นาย ชัชชาย    ทองด้วง บริษัท เจริญลาภไฟร์เซฟตี้ จ ากัด 
4 นาย กิตติพัฒน์   สอนพรหม เทศบาลต าบลธาตุ 
5 นางสาว ยลรดี ดวงโพธิ์ทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นักศึกษา) 

6 นาย จตุรงค์ พิญพร แม็คคอร์มิค(ประเทศไทย) 
7 นาย พรภิระ ยะสิงห์สาร บริษัท พิบูลย์คอนกรีต  จ ากัด 
8 นางสาว วิชญา เลิศพูนวิไลกุล Bgrimm power lao company limited 
9 นาย พรพุฒ พิมมะเสน Bgrimm power lao co., Ltd. 

10 นาย สิทธิชัย สิงห์สุ บริษัท CBRE ประเทศไทย จ ากัด 
11 นางสาว จันทร์จิรา บุญมี โรงพยาบาลพิษณุเวช 
12 นาย กิตติภูมิ บุญมี ไทยแอร์โร 
13 นางสาว สุนิสา ฤทธิ์มหา โรงพยาบาลขอนแก่นราม 
14 นาย ชยพล ทัพวิเศษ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) 
15 นาย วัฒชัย ทูลแรง บริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จ ากัด 
16 นาย วิชัยรัช หนูเอียด บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 
17 นาย บัญชา พัชรโชติ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 
18 นาย คมกฤต บัวเผื่อน ข าจิตร บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 
19 นาย อมรพันธ์ ขอนโพธิ์ บริษัท ระยองเซฟตี้เทรนนิ่ง จ ากัด 
20 นาย นายประมูล ราศรี บริษัท ระยองเซฟตี้เทรนนิ่ง จ ากัด 

 

โทรศัพท์ 028– 852 – 383 หรือ 061-4201373   อีเมล jutaporn.m@tosh.or.th 
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ใบอนุญาตเข้ารับการอบรม 

หัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” 

 

 

 

 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 

ต าแหน่ง ....................................................................................................................... .................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ................................................................................................................ 

อนุญาตให้ 

 (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................................................  

ต าแหน่ง ..................................................................................................................... ...................................... 

 เข้ารับการอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบ

กิจการ” จ านวน ๑ วัน (๖ ชัว่โมง) 

ลงชื่อ ................................................. (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

                (...............................................) 

      ประทับตรา หน่วยงาน/บริษัทฯ (ถ้าม)ี 

 

 

หมายเหตุ ๑. ผู้ลงนามจะต้องเป็นผู้บริหารของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงาน 

    ๒. กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

        และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ในวันแรกของการอบรม 

 

รุ่นที่ 3 วันที่ 13 มถิุนายน 2562 


